Nieuwsbrief 75 : Welke investeringen in 2016 en 2017?

Geachte lezer,
2016 is nog maar net begonnen,
maar misschien denken jullie ook
al aan 2017 ? Wij stellen alvast
enkele mogelijke investeringen
voor, en dit zowel voor
industriële als meer artisanale
fabrikanten. En niet vergeten ....
een gelukkig 2016 om mee te
beginnen !
Veel kijk en leesplezier.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

12/01/2016

Extra plannen in 2016 en 2017 ?
Ja, bij Prefamac denken we ook al aan 2017. In mei van dat jaar vindt
namelijk de grote INTERPACK beurs in Duitsland plaats, en dan stelt
Prefamac traditiegetrouw haar nieuwe ontwikkelingen voor. Hiernaast
tonen we een dubbele lijn. De koekjes krijgen ofwel in de eerste
enrobeermachine een wit kleurtje, ofwel in de tweede machine een
melkchocolade dakje. De machines hebben dus als het ware 2
verdiepingen. De tussenliggende banden zorgen dat de koeken op de
juiste hoogte gekanteld worden, om vergissingen te vermijden. Of
dacht U aan een extra decoratiemachine om extra productievariatie te
brengen? Een nieuwe koeltunnel Power, Power Slim of Power Plus ?
Of een kleine tunnel LIGHT met transparante kappen voor Uw
demoruimte ? Een ketel met gewichtscontrole of een manueel
tankstation ? Laat het ons weten, wij denken met U mee. Of kijk even
op www.prefamac.com voor meer ideetjes.
Bij meer foto's, tonen we enkele voorbeelden van de hierboven
besproken voorstellen.
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Automatische tempereren
Manueel tempereren met een mouleermachine of nog kleinere
compact of compact 3in1 is nog altijd heel populair. Toch kijken meer
en meer klanten naar de automatische machines. Prefamac kan de
Inspire 15 kg of de Continua 30 of 60 kg aanbieden. De 101 mogelijke
kleurtjes bij de Inspire zijn de max, maar de prijs van de Continua 60
doet veel klanten de grootste machine kiezen. En de
tempereerkwaliteit .... die is super bij alle drie de machines. Alle
modellen kunnen met enrobeerband voor truffels of overtrekpralines
uitgerust worden.
Bij meer foto's kan je zelf een keuze maken, maar ook de 3in1 tonen
we even ter vergelijking.

Gelukkig 2016 !
Ook zoveel of teveel digitale e-mails gehad op het einde van het jaar ?
Wij wilden er alvast geen aparte nieuwsbrief voor versturen om jullie
niet lastig te vallen. Maar onze wensen zijn er daarom niet minder om :
heeeeeeeeeeel veeeeeeeeeel succes, liefde, warmte, plezier in het
komende jaar.

